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راط زلعاػ للادرعزالعااسعو  لاإ  

 :أعقد شرالت مع جهت خارجيت

 شرالت من خالل جوقيع اجفاقيت شرالتاملرحلت لاولى : اجراءاث مشروع 

 املسؤول املدة الزمىيت املسخغرقت الاجراء إ

 الارعزالعملػًيةلب التف كيةل أً للغنل2ل مؼلحهةلمػيًة.راطلبلملاسوعلتىكيؼلعتف كيةلتػبئةلولعزس لل 1 

 فسيملعااسعهةل أً للغنل2 مسعحػةلفسيملعااسعهةللاطلبلالاتف كيةلوعغتن ره  2 

غلدلعحتن علغصفلذهنيلمؼلمختلفلالارعزع لابحثللإراط زلأوسؼل 3 

 التػ وولوالاستف رالعالصىيلمٍلعاتػ وو.

 فسيملعااسعهةل/لمدزعءلالارعزع ل ًىللوعحد

عااسعهةللب اتػ وولمؼلمىتبلعااؤوولعال ىىىيةلبئغدعرلًلىللفسيمل 4 

 مسىرالعتف كية.

 فسيملعااسعهةل/لمىتبلعااؤوولعال ىىىيةلل أً للغنل3ل

ًتهلتػنيهلمسىرالالاتف كيةلغلىلحنيؼلعالط غ  لوالارعزع ل 5 

 االراطالعلوعملسعحػةلوعاػله.

 فسيملعااسعهةل عً للغنل5

 فسيملعااسعهةل أً للغنل3ل غلىلعملالحظ  لعاىعزرا.عاتػدًللغلىلالاتف كيةلبً ًءل 6 

إإإالخفاوض مع الطرف الثاوياملرحلت الثاهيت :  

 إزس للمج ال لعاتػ وولمؼلعااسيك 7

 ىنىذجلبحثلمج ال لعاتػ وولوعاتف وضلمؼلعااسيكتػبئةل

إالارعزع لعملػًيةإأً للغنل5

إ/لعملػًييولمٍلالارعزع لفسيملعااسعهةإًىللغنلل1إعحتن علعاتف وضلمؼلعااسيكل 8

إفسيملعااسعهةإأً للغنلل5إعزس للمسىرالالاتف كيةلعلىلعااسيك. 9

إفسيملعااسعهةإأً للغنلل5إعلحصىللغلىلزرلعااسيكلغلىلمسىرالالاتف كية. 11

إفسيملعااسعهةإأً للغنلل2إعاتػدًللغلىلمسىرالالاتف كيةلبن لًتىعفملمؼلمتطلب  لعاطسفيو. 11

عاػنللوألاهدعفلوعملؤشسع لوخطةلالاتص للوعاتىعصللوضؼلخطةل 12

ب اتػ وولوعاتٌسيملمؼللمٍلخالللعستخدعللىن ذجلتفػيللالاتف كية

إعااسيكل

إالارعزالعملػًيةلب التف كية/لعااسيكإأً للغنلل5

 فسيملعااسعهةل أً للغنل2ل مسعحػةلفسيملعااسعهةلاًنىذجلمتطلب  لتىكيؼلعتف كيةلوعغتن ره. 13 

عغتن رلعملدًسلعاتًفيريلاللط علعملػنيلالحتي ح  لومتطلب  ل 14 

 الاتف كيةتفػيلل

 الارعزالعملػًيةلب التف كيةل ًىللوعحد

 : الاعخماداث لثتاملرحلت الثا

مسعحػةلمدًسلعرعزالعاتخطيطلالاسترعتيجيلوألارعءللاالتف كيةل  15

 وعغتن ره 

 وألارعءمدًسلعرعزالعاتخطيطلالاسترعتيجيل ًىميولغنل

 الارعزالعملػًيةلب التف كية ًىميولغنلل عغتن رلمدًسلالارعزال/لعملدًسلعاتًفيريلاللط علعملػنيلب التف كية 16 

تحىيللمسىرالالاتف كيةلالطسفلعاث ييلالنسعحػةلوعض فةل 17 

 مالحظ تههلعولوحد .

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كيةل عً للغنل5ل

إعاس بؼ:لخطىع لتًفيرلعملًهجيةل/لآايةلعاتطبيملعابًد
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وحىرلمالحظ  لمٍلعاطسفلعاث ييلأولتػدًللغلىلعملسىرالفيلح لل 18 

 ًتهلتحىيله لاإلرعزالعملػًيةلب التف كيةلاالراطالعلغليه .

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كيةل أً للغنل3ل

 عرعزالعااؤوولعال ىىىية أً للغنل3ل مسعحػةلعملستا زلعال ىىييلاالتف كيةلوعغتن ره . 19 

  فسيملعااسعهة أً للغنل3 عرعزالعاسك بةلالارعزيةلب اتػ وولوأخرلعغتن رهه.عغاللل  21

غسضلالاتف كيةلغلىلسػ رالعملدًسلعاػ لللاتفضلهلب الراطالعلغليه ل 21 

 وعغتن ره .ل

فسيملعااسعهةل/لمىتبلسػ رالعملدًسل أً للغنل3ل

 عاػ ل

 : إلاجراءاث النهائيت رابعتاملرحلت ال

 فسيملعااسعهة أً للغنل3ل عاث ييلباأولتحدًدلمىغدلتىكيؼلالاتف كية.مخ راطبةلعاطسفل 22 

 عرعزالعاتسىيمل/لفسيملعااسعهة أً للغنل3ل تحضيرلوتًظيهلمسعسهلتىكيؼلالاتف كية. 23 

ًتهلتحدًدهلب اتٌسيملمؼلمىتبل تىكيؼلالاتف كيةل 24 

 سػ رالعملدًسلعاػ للوعاطسفلعاث يي

 سػ رالعملدًسلعاػ ل

حفظلعاٌسخةلألاصليةلاالتف كيةلعملػتندالفيلعملجلدلعملاترنل 25 

الهيئةل)لالاهترويي(لوفيلعمللفلعلخ صلب التف كي  لاديلكسهل

 عااسعهةل)وزقي(.ل

 فسيملعااسعهة  

ل. 26 
ً
 عرعزالعاتسىيملوالاتص للعملؤسس ي ًىميو تػنيهلالاتف كيةلعملػتندالمٍلسػ رالعملدًسلعاػ للرعخلي 

 (والخقييم  : إلاجراء بعد الخوقيع ) الخفعيل والخدقيقخامستاملرحلت ال

تلىللالارعزع لعملػًيةلب التف كيةلبتفػيللم لتهلالاتف قلغليهلوم ل 27 

 وزرلفيلالاتف كية.

 الارعزالعملػًيةلب التف كية راطىعللمدالسسي ولالاتف كية

عاتدكيملغلىلتفػيللالاتف كي  لب ملت بػةلوإًلىللفسيملعااسعو  ل 28 

 ىنىذجلتفػيللالاتف كي  .أشهسلغٍلراطسيملتػبئةلل6ولل

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كية أً للغنلل5

ًلىللفسيملعااسعهةلبسفؼلتلسيسلألارعءلعلخ صلب ااسعو  لاسػ رال 29 

 عملدًسلعاػ للاػسضلىت ئجلتفػيللعااسعو  .

 فسيملعااسعهة ىصفلسًىيإ

إفسيملعااسعهةإسًىيلإتلييهلعااسعهةل 30

 

 :أطلب اجفاقيت حعاون مشترك من قبل الطرف آلاخر

 املرحلت لاولى : اجراءاث مشروع جوقيع اجفاقيت

 املسؤول املدة الزمىيت املسخغرقت الاجراء إ

 فسيملعااسعهةل أً للغنل2 .لوعملسىرالمسعحػةلفسيملعااسعهةللاطلبلالاتف كية 1 

عحتن علغصفلذهنيلمؼلمختلفلالارعزع لابحثللإراط زلأوسؼلغلدل 2 

 التػ وولوالاستف رالعالصىيلمٍلعاتػ وو.

 فسيملعااسعهةل/لمدزعءلالارعزع ل ًىللوعحد

ًلىللفسيملعااسعهةللب اتػ وولمؼلمىتبلعااؤوولعال ىىىيةل 3 

 مسىرالعتف كية.لض فةلعملالحظ  لغلىبئ

 فسيملعااسعهةل/لمىتبلعااؤوولعال ىىىيةلل أً للغنل3ل

 فسيملعااسعهةل أً للغنل3 عغالللعرعزالعاسك بةلالارعزيةلب اتػ وولوأخرلعغتن رهه. 4 

ًتهلتػنيهلمسىرالالاتف كيةلغلىلحنيؼلعالط غ  لوالارعزع ل  5

 االراطالعلوعملسعحػةلوعاػله.

 فسيملعااسعهةل عً للغنل5
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 فسيملعااسعهةل أً للغنل3ل بً ًءلغلىلعملالحظ  لعاىعزرا.عاتػدًللغلىلالاتف كيةل  6

إإإالخفاوض مع الطرف الثاوياملرحلت الثاهيت :  7

ىنىذجلمتطلب  لتىكيؼلتلىللالارعزع لعملػًيةلب التف كيةللبتػبئةل 8 

 .لب اتػ وولوالاتف قلمؼلعااسيكعتف كية

 الارعزالعملػًيةلب التف كيةل أً للغنل5

 فسيملعااسعهةل أً للغنل2ل عااسعهةلاًنىذجلمتطلب  لتىكيؼلعتف كيةلوعغتن ره.لمسعحػةلفسيم 9 

عغتن رلعملدًسلعاتًفيريلاللط علعملػنيلالحتي ح  لومتطلب  ل 11 

 الاتف كية

 الارعزالعملػًيةلب التف كيةل ًىللوعحد

 : الاعخماداث لثتاملرحلت الثا

وألارعءللاالتف كيةلمسعحػةلمدًسلعرعزالعاتخطيطلالاسترعتيجيل 11 

 وعغتن ره 

 مدًسلعرعزالعاتخطيطلالاسترعتيجيلوألارعء ًىميولغنل

 الارعزالعملػًيةلب التف كية ًىميولغنلل عغتن رلمدًسلالارعزال/لعملدًسلعاتًفيريلاللط علعملػنيلب التف كية 12 

تحىيللمسىرالالاتف كيةلالطسفلعاث ييلالنسعحػةلوعض فةل 13 

 وحد .مالحظ تههلعول

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كيةل عً للغنل5ل

فيلح للوحىرلمالحظ  لمٍلعاطسفلعاث ييلأولتػدًللغلىلعملسىرال 14 

 ًتهلتحىيله لاإلرعزالعملػًيةلب التف كيةلاالراطالعلغليه .

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كيةل أً للغنل3ل

 عرعزالعااؤوولعال ىىىية أً للغنل3ل عال ىىييلاالتف كيةلوعغتن ره .مسعحػةلعملستا زل 15 

غسضلالاتف كيةلغلىلسػ رالعملدًسلعاػ لللاتفضلهلب الراطالعلغليه ل 16 

 وعغتن ره .ل

فسيملعااسعهةل/لمىتبلسػ رالعملدًسل أً للغنل3ل

 عاػ ل

 : إلاجراءاث النهائيت رابعتاملرحلت ال

 فسيملعااسعهة أً للغنل3ل باأولتحدًدلمىغدلتىكيؼلالاتف كية.مخ راطبةلعاطسفلعاث ييل 17 

 عرعزالعاتسىيمل/لفسيملعااسعهة أً للغنل3ل تحضيرلوتًظيهلمسعسهلتىكيؼلالاتف كية. 18 

ًتهلتحدًدهلب اتٌسيملمؼلمىتبل تىكيؼلالاتف كيةل 19 

 سػ رالعملدًسلعاػ للوعاطسفلعاث يي

 سػ رالعملدًسلعاػ ل

حفظلعاٌسخةلألاصليةلاالتف كيةلعملػتندالفيلعملجلدلعملاترنل 21 

الهيئةل)لالاهترويي(لوفيلعمللفلعلخ صلب التف كي  لاديلكسهل

 عااسعهةل)وزقي(.ل

 فسيملعااسعهة  

ل. 21 
ً
 عرعزالعاتسىيملوالاتص للعملؤسس ي ًىميو تػنيهلالاتف كيةلعملػتندالمٍلسػ رالعملدًسلعاػ للرعخلي 

 : إلاجراء بعد الخوقيع ) الخفعيل والخدقيق(خامستاملرحلت ال

تلىللالارعزع لعملػًيةلب التف كيةلبتفػيللم لتهلالاتف قلغليهلوم ل 22 

 وزرلفيلالاتف كية.

 الارعزالعملػًيةلب التف كية راطىعللمدالسسي ولالاتف كية

عاتدكيملغلىلتفػيللالاتف كي  لب ملت بػةلوإًلىللفسيملعااسعو  ل 23 

 ىنىذجلتفػيللالاتف كي  .أشهسلغٍلراطسيملتػبئةلل6ولل

 فسيملعااسعهةل/لالارعزالعملػًيةلب التف كية أً للغنلل5

ًلىللفسيملعااسعهةلبسفؼلتلسيسلألارعءلعلخ صلب ااسعو  لاسػ رال 24 

 عملدًسلعاػ للاػسضلىت ئجلتفػيللعااسعو  .

 فسيملعااسعهة عاسبؼلألاوللمٍلوللسًة

إ


